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TR Hradec u Kadaně – změna povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. m) zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník
řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 257 02 556, CZ-NACE
351200,
podle § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
mění
povolení k čerpání znečištěných podzemních vod udělené rozhodnutím čj.
541/ZPZ/06/SC-018.2 ze dne 26.6.2006 ve znění rozhodnutí 2481/ZPZ/15/SC-37.2 ze dne
20.8.2015.
Změna spočívá v navýšení množství čerpaných a následně vypouštěných vod:
0,38 l.s-1, 600 m3 za měsíc, 8000 m3 za rok.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kraje: Ústecký
Název obce: Hradec u Kadaně
Název katastrálního území: Rokle
Místo čerpání podzemních vod: p.č. 815/1
Název vodního toku, kam jsou vody vyp.: bezejmenný, Hořenická rokle, k.ú. Poláky, PB
přítok VN Nechranice
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-02-1190-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): X = 1003190, Y = 816320
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365
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ODŮVODNĚNÍ
Společnost ČEPS, a.s., zajišťuje v areálu TR Hradec u Kadaně sanaci nesaturované zóny
na základě rozhodnutí krajského úřadu čj. 541/ZPZ/06/SC-018.2 ze dne 26.6.2006 ve znění
rozhodnutí 2481/ZPZ/15/SC-37.2 ze dne 20.8.2015. Těmito rozhodnutími bylo povoleno
čerpání znečištěných podzemních vod prostřednictvím 9 čerpacích objektů umístěných
v areálu ČEPS, a.s., TR Hradec u Kadaně, a po přečištění v čistírnách zaolejovaných vod a
dočištění v sorpčním odlučovači ropných látek jejich následné vypouštění do Hořenické rokle
v množství: 0,38 l.s-1, 100 m3 za měsíc, 1200 m3 za rok, a to do 30.6.2026.
Při této činnosti byla zjištěna nutnost navýšení množství čerpaných a tedy i vypouštěných
vod. Z tohoto důvodu požádala společnost ČEPS, a.s., dne 12.4.2016 o změnu stávajícího
povolení k nakládání s vodami.
Žádost byla doložena souhrnnou roční zprávou o výsledcích kontrol studní za rok 2016.
Opatřením ze dne 18.5.2016 vodoprávní úřad uvědomil účastníky řízení, mezi které kromě
žadatele zahrnul Povodí Ohře, státní podnik, a obec Rokle, o zahájení předmětného řízení a
informoval je o tom, že mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a že mají právo
nahlížet do spisu. Ve lhůtě stanovené tímto opatřením nebyly námitky uplatněny.
Krajský úřad po prostudování žádosti neshledal žádné okolnosti, které by bránily vydání
požadovaného povolení, a proto povolení k nakládání s vodami změnil ve smyslu žádosti a
navýšil množství vypouštěných vod do Hořenické rokle v k.ú. Poláky a následně do VD
Nechranice, po přečištění v čistírnách zaolejovaných vod a dočištění v sorpčním odlučovači
ropných látek, takto: 0,38 l.s-1, 600 m3 za měsíc, 8000 m3 za rok.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
ČEPS, a.s. – prostřednictvím ČEPS Invest, a.s.
Povodí Ohře, státní podnik
Obce Rokle
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